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Αρ.Πρωτ. ……..
Σε µια περίοδο καταστροφικών αλλαγών σε βάρος των
µισθολογικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών κατακτήσεων
των εργαζοµένων, σε µια περίοδο όπου τα πάντα
καταστρέφονται και τα πάντα «πωλούνται» στο βωµό και το
όνοµα του Μνηµονίου και της Οικονοµικής κρίσης, µε την
Κυβέρνηση να παραδίδει τα κλειδιά της χώρας στην Τρόικα
και απλά να παρακολουθεί το ξεπούληµα της Ελλάδας και την
καταρράκωση κάθε ηθικής και πολιτικής αξίας, την ίδια
στιγµή οι «διαχειριστές» της εξουσίας στη χώρα απεργάζονται
σε βάρος µας νέες καταστροφικές αποφάσεις, η Γενική
Συνέλευση των ∆ικαστικών Υπαλλήλων – µελών του
Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου
Πατρών της 24ης Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
τη συνέχιση των κινητοποιήσεων
µε 2ωρες διακοπές εργασίας και γενικές συνελεύσεις
στην αίθουσα «4» του ∆ικαστικού Μεγάρου Πατρών, από
ώρα 09.00 πµ έως 11.00 πµ, από την 25η Οκτωβρίου
2012 µέχρι και τη 10η Νοεµβρίου 2012.
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
∆ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ
ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΩΡΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ
Η δράση µας αυτή είναι η αρχή
Η απόφασή µας αυτή στοχεύει να αναδειχθούν και
να δηµοσιοποιηθούν ξανά:
- Η αντίθεσή µας σε πολιτικές λιτότητας και εξαθλίωσης των
εργαζοµένων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
- Η ιδιαιτερότητα του κλάδου, και οι ειδικές συνθήκες
εργασίας µας, που αγνοούνται από την Κυβέρνηση.
- Τα κενά που υπάρχουν σήµερα στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες
της χώρας που καθιστούν επιτακτική ανάγκη την άµεση
κάλυψη έστω µέρους αυτών.
- Η απαράδεκτη και επιλεκτική αδράνεια των αρµοδίων
Υπουργείων στο θέµα της αποζηµίωσης – οδοιπορικών των
επιµελητών
δικαστηρίων,
οι
οποίοι
ουσιαστικά
χρηµατοδοτούν το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους µε τη χρήση των ατοµικών τους µέσων
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µεταφοράς,
σε
προϋπολογισµού.

βάρος

του

οικογενειακού

τους

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
• Αποδοχές που να καλύπτουν την αξιοπρεπή επιβίωση
µας.
• Την άµεση ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό των
δικαστικών υπηρεσιών.
• Την άµεση υλοποίηση του προγράµµατος φωνοληψίας
σε όλα τα δικαστήρια και διαδικασίες.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ,
∆εν θα αποδεχτούµε να µείνει λαϊκή οικογένεια που έχει
ανέργους και χαµηλοαµειβόµενους, χωρίς ρεύµα, χωρίς
φαγητό, χωρίς πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
∆εν θα συµβιβαστούµε µε αυτό που αξιώνουν οι
µεγαλοβιοµήχανοι και οι τραπεζίτες για να συνεχίσουν την
κερδοφορία τους: Να καταδικαστούµε εµείς και τα παιδιά µας
να δουλεύουµε από το πρωί µέχρι το βράδυ, 6 µέρες, µε
µισθούς πείνας 350 ευρώ, ανασφάλιστοι, µε σύνταξη –
επίδοµα στα βαθιά γεράµατα, χωρίς στοιχειώδεις παροχές
Υγείας, Παιδείας. Να κλείνουν µικροµάγαζα και µικρές
επιχειρήσεις από τη φοροκαταιγίδα.
∆εν θα αποδεχτούµε να µείνουν παιδιά, ηλικιωµένοι και
ασθενείς χωρίς θέρµανση.
Οι δράσεις και οι αγώνες µας θα συνεχιστούν και θα
ενταθούν µε κάθε τρόπο και µέσο, εφόσον η Κυβέρνηση και
η Τρόικα επιµείνουν στην κατάθεση και ψήφιση των
βάρβαρων µέτρων ισοπέδωσης κάθε εργασιακού και
κοινωνικού δικαιώµατος των εργαζοµένων.
Ως εδώ! ∆εν πάει άλλο! Είµαστε υποχρεωµένοι να
προστατεύσουµε
τα
δικαιώµατά
µας,
οργανωµένα,
ανυποχώρητα και παρατεταµένα για να αποκρούσουµε τα
βάρβαρα µέτρα της εσωτερικής και εξωτερικής Τρόικας.
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∆εν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια ξεχωριστών
δράσεων και διασπαστικών συµπεριφορών.
Όλοι µαζί να προστατεύσουµε τα κοινωνικά
δικαιώµατα, τους εργατικούς και δηµοκρατικούς
θεσµούς. Τα συνδικάτα έδωσαν και δίνουν σκληρές
µάχες και µεγάλους αγώνες για να αποκρούσουν και να
ακυρώσουν αυτές τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες!
∆ίνουν µάχες να σωθεί η χώρα, µα πάνω και πρώτα από
όλα, να σωθούν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Απαιτείται λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη και άνιση
µάχη η µέγιστη δυνατή ΕΝΟΤΗΤΑ στον αγώνα και στην
πάλη.
Για το ∆.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Β. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1) κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
2) κ. Πρόεδρο Εφετών Πατρών
3) κ. Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
4) κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών
5) κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών
6) ∆ικηγορικός Σύλλογος Πατρών
7) Ο.∆.Υ.Ε. (µε την παράκληση να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα σας)
8) Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ
9) τους ∆ιευθυντές Ειδήσεων και Υπεύθυνους ∆ικαστικού
Ρεπορτάζ των τοπικών Μ.Μ.Ε.
10) διαδικτυακά ειδησεογραφικά portals Πατρών
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